
1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozat az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai 

Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról 

hatályos 2018.12.13 - 2018.12.13 

A Kormány 

1. az Észak- és Közép-budai egészségügyi ellátások fejlesztése, a betegbiztonság és betegelégedettség 

növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

megkönnyítése, a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása, továbbá a Szent János Kórház és Észak-

budai Egyesített Kórházak (a továbbiakban: Szent János Kórház) és a Kútvölgyi Tömb épületeinek 

infrastrukturális megújítása érdekében egyetért az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János 

Kórház és Szakrendelő (a továbbiakban: ÉKC) létrehozásával, azzal, hogy az a Magyar Állam 

kizárólagos tulajdonában álló, Budapest XII. kerület 10168/2 és 10733/6 helyrajzi számú belterületi 

ingatlanokon jöjjön létre, ide nem értve a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

Egészségügyi Menedzserképző Központ számára szükséges – a 10733/6 helyrajzi számú ingatlan 

folyamatban lévő telekosztási eljárása során meghatározott – telekrészt; 

2. az ÉKC aktív fekvőbeteg-szakellátási ágyainak számát legalább 500, de legfeljebb 600 ágyban 

állapítja meg az előzetes orvosszakmai tervnek megfelelően, azzal, hogy az ÉKC-nak heti 7 napon és 

napi 24 órában képesnek kell lennie a betegek fogadására és magas szinten történő ellátására, a Dél-

budai Centrummal együttműködve; 

3. az ÉKC rehabilitációs, krónikus és ápolási ágyainak számát 350 ágyban állapítja meg, azzal, hogy 

ettől a tervezői programban legfeljebb 50 ággyal lehet eltérni; 

4. egyetért azzal, hogy az ÉKC járóbeteg-szakellátását úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 

fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest 

Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1673/2017. Korm. határozat) 

megfogalmazott elvárásoknak, valamint azzal, hogy az ÉKC átvegye az Egyetemnek a Kútvölgyi 

Tömbben működő szakrendeléseinek ellátási kötelezettségeit és azok állami finanszírozását a 2017. 

évi teljesítménynek megfelelően; 

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy haladéktalanul kezdje meg az ÉKC tervezési 

munkáit az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény 

biztosításáról szóló 1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1425/2017. Korm. 

határozat) 1. mellékletének a Szent János Kórházra vonatkozó sorában és – a 17. ponttal módosított 

– Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő sorában az építészeti tervezésre, 

valamint az 1673/2017. Korm. határozat 1. melléklet 1. sorában a fejlesztésre biztosított keretek 

terhére; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások 

minisztere bevonásával a Budapest XII. kerület 10733/6 helyrajzi számú ingatlan esetében az 



Egyetem vagyonkezelői jogát szüntesse meg, és a tulajdonosi jogok gyakorlását adja át az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központnak (a továbbiakban: ÁEEK); 

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy az ÁEEK az ÉKC-t jelölje 

ki a 6. pont szerinti ingatlan vagyonkezelőjének, azzal, hogy 

a) legfeljebb 2019. december 31-ig – a jelenlegi egészségügyi szolgáltatások ellátása mellett – az 

Egyetem használati jogot kapjon az ingatlanon, továbbá 

b) az ingatlan folyamatban lévő telekmegosztását követően az Egyetem Egészségügyi 

Menedzserképző Központ és annak telekrésze kerüljön vissza az Egyetem vagyonkezelésébe; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

8. az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 2. 

pontját visszavonja; 

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1425/2017. Korm. határozat 1. 

mellékletének a Szent János Kórházra vonatkozó sora és – a 17. ponttal módosított – Észak-Közép-

budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő sora, valamint az 1673/2017. Korm. határozat 

1. melléklet 1. sora, továbbá a „Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt” tervezési folyamatainak 

megkezdéséről szóló 1945/2017. (XII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1945/2017. Korm. 

határozat) 5. pont c) alpontja szerinti források tárgyában a szükséges módosító intézkedések 

megtételéről; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 9. pont szerinti intézkedések befejezéséig a 9. 

pontban megjelölt források terhére további kötelezettségvállalást csak a pénzügyminiszter előzetes 

engedélyével tegyen; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

pénzügyminiszter 

Határidő: azonnal 

11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 9. pontban megjelölt források 

kedvezményezettjeivel számoljon el a források felhasználásáról, és ennek eredményéről tájékoztassa 

a pénzügyminisztert; 



Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

12. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 9. pontban megjelölt azon források terhére 

lefolytatott bármilyen eljárás és tevékenység tekintetében, amely források kedvezményezettje nem 

az ÁEEK, az ÉKC-t jelölje ki jogutódként; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. december 31. 

13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy 

a) az Egyetem az 1945/2017. Korm. határozat 3. pontjának d) alpontjával összhangban kezdje meg 

Pulmonológiai Klinikájának a Szent János Kórház 27. számú épületéből való elköltöztetését, és 

b) az Egyetem az a) alpont szerinti épületet 2019. június 30-ig kiürítve adja át a Szent János 

Kórháznak, illetve 

c) ha a Pulmonológiai Klinika a) alpont szerinti elköltöztetése bármely okból nem valósul meg, a 

Klinika 2019. december 31-ig költözzön az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetben 2019. június 30. 

a c) alpont tekintetében 2019. december 31. 

14. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy kezdeményezze az 

Egyetem fejlesztési terveihez kapcsolódó meglévő állami vagy megvásárolt épületek vagyonkezelői 

jogának átadását az Egyetem számára; 

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

Határidő: a Kútvölgyi Tömb, valamint a Szent János Kórház 27. számú épületének a Szent János 

Kórház számára kiürített állapotban történő birtokba adását követően haladéktalanul 

15. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 13. pontban meghatározott célra – az emberi erőforrások 

minisztere bevonásával – biztosítson a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. 

Egyetemek, főiskolák cím javára 978 000 000 forintot; 

Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 



16. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 13. pontban meghatározott célra a 2019. évben 

szükséges 550 000 000 forint összegű forrást az 1945/2017. Korm. határozat alapján biztosított 

forrásból biztosítsa; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében 

17. egyetért azzal, hogy az 1425/2017. Korm. határozat 1. mellékletében és az 1673/2017. Korm. 

határozat 1. mellékletében a „Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb” szövegrész „Észak-

Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő” szövegre módosul. 

 


